Koostöö kokkulepe 2013 – 2017 aastaks

KOOSTÖÖ KOKKULEPE
Käesolev koostöö kokkulepe (edaspidi “Lepe”) on sõlmitud valimisliit „Ühtne
Koduvald“ (edaspidi „osapool Ühtne Koduvald“) ja Keskerakond (edaspidi
„osapool

Keskerakond“)

Häädemeeste

Vallavolikogu

esinduste

(edaspidi

“Koalitsioon”) vahel 28. oktoobril 2013.

Osapooled „Ühtne Koduvald“ ja Keskerakond leppisid kokku järgnevas:
1. Osapooled tunnustavad teineteist võrdsete partneritena.
2. Koalitsioon seab eesmärgiks Häädemeeste valla stabiilse ja tasakaalustatud
arengu.
3. Osapooled

aktsepteerivad

teineteise

valimisplatvorme

ning

aitavad

koalitsioonis ühiselt kaasa osapoolte platvormide realiseerimisele.
4. Koalitsiooni eesmärgid Häädemeeste valla juhtimisel:
4.1. teeme kõik endast oleneva selleks, et Häädemeeste Keskkool säiliks ja
pakuks kvaliteetset õpet;
4.2. leiame võimalusi koolide ja spordihoonete aastaringseks otstarbekamaks
kasutamiseks;
4.3. tõsta sünnitoetus 400 euroni alates järgmisest eelarveaastast;
4.4. tõsta matusetoetus 75 euroni alates järgmisest eelarveaastast;
4.5. organiseerime I klassi minevatele õpilastele kooli õppetööks vajalike
vahenditega "Ranitsatoetuse";
4.6. taastame hooldajatoetused;
4.7. jätkame

investeeringuid

valla

haridus-,

kultuuri-,

spordi-

ja

sotsiaalobjektidesse;
4.8. otsime investeeringuid valla teede ja tänavate remondiks ning vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ning rekonstrueerimiseks;
4.9. tagame parema tänavavalgustuse ja alustame kõnni- ning kergliiklusteede
ehitamisega;
4.10. taastame vallas hambaravi ja loome koduhooldusteenuse;
4.11. ühineme

Pärnu

Omavalitsuse

naaberomavalitsustega;
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4.12. tagame kõikidele ettevõtjatele võrdsed võimalused teenuse pakkumiseks
ja loome ettevõtlust alustava spetsialisti stipendiumi.
5. Osapooled

kooskõlastavad

koalitsioonis

kandidaadid

valitavatele

ametikohtadele.
6. Koalitsiooni kandidaadiks Häädemeeste valla volikogu esimehe kohale on
Andrus Soopalu. Häädemeeste valla volikogu esimehe kandidaadi volikogu
esimehe kohale esitab osapool „Ühtne Koduvald“ ja koalitsioon toetab esitatud
kandidaati.
7. Koalitsiooni kandidaadiks Häädemeeste valla volikogu aseesimehe kohale on
Lembit Künnapas. Kandidaadi volikogu aseesimehe kohale esitab osapool
„Ühtne Koduvald“ ja koalitsioon toetab esitatud kandidaati.
8. Koalitsiooni kandidaadiks Häädemeeste valla vallavanema ametikohale on
Ants

Järvesaar.

Häädemeeste

vallavanema

ametikohale esitab osapool “Ühtne Koduvald”

kandidaadi

vallavanema

ja koalitsioon toetab esitatud

kandidaati.
9. Koalitsioon

toetab

volikogus

vallavanema

poolt

volikogule

esitatud

vallavalitsuse koosseisu selle kinnitamisel.
10. Osapooled ei võta vastu otsuseid, mis võivad riivata teise osapoole huve
valimisplatvormi realiseerimisel.
11. Osapooled käituvad üksteist austavalt ning lugupidavalt.
12. Osapooled lahendavad vaidlused koalitsiooni siseselt kolmandaid osapooli
kaasamata.
Allkirjastatud Häädemeestel 28. oktoobril 2013

______________

____________

Ants Järvesaar

Lembit Künnapas

Valimisliit

Keskerakond

„Ühtne Koduvald“
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